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Co se v novinách nedočtete

S A M I Z D A T
Nezávislý týdenní přehled dění ve světě i doma pro ty, kterým nestačí jen věřit.

Co přinesla dohoda mezi Tureckem a EU?
Všichni migranti, kteří od pondělí
dorazí na řecké ostrovy v Egejském
moři, budou na náklady Unie
převáženi zpátky do Turecka. Za
každého vráceného Syřana mezi nimi
si ale EU dobrovolně vezme z Turecka
jiného, legálního žadatele o azyl. Od
června k nám navíc budou volně
přicházet Turci díky bezvízovému
styku.
Co to obnáší v praxi? Vracení nesmí
být plošné, to by byla „diskriminace“,
takže vše zůstane závislé na pracovním nasazení řeckých byrokratů, kteří budou posuzovat
kdo může být vrácen a dokazovat, že vracený přišel z Turecka. Dále naroste tlak EU na
ztrojnásobení povinných „dobrovolných“ kvót z 18.000 na 74.000, aby bylo dobrovolně
přijaté Syřany a „Syřany“ kam přijmout. Vzroste turecký byznys s padělanými pasy, dnes si je
můžete opatřit za 750 EUR. Kdo nemá syrský pas, počká si do června a pak si opatří turecký,
zaručující mu volný pohyb v celé EU. Nikdo nedokáže zabránit tomu, aby se pod falešnou
tureckou identitou neskrývali „pro změnu“ další migranti nebo teroristé…. a volné proudění
tureckých islamistů a kurdských revolucionářů bezpečnostní situaci nijak nepřidá.
V konečném důsledku je to, co udělala Makedonie a s ní další státy na balkánské trase, vlastně
mnohem efektivnější řešení než celá snaha EU.

Kvóty: do západních Čech vláda přidělí první azylanty. Nikdo
je asi neprověřil, Řecko odmítá spolupráci.
Česko je jedinou zemí V4, která neodmítla kvóty. Vláda navzdory přání občanů, vyjádřému
peticí se čtvrt miliónem podpisů, začíná s plošným přijímáním „nakvótovaných“ azylantů
z islámských zemí. Do plzeňského a karlovarského kraje přichází 50 rodin. Akce je držena v
tajnosti, veřejnost neví ani z jakých zemí přicházejí. Zajišťuje ji Diecézní charita Plzeň. Zásadní
otázky, které nám vláda dluží: Kolik jich bude? Jsou to konečné počty? Jsou to muslimové?
Kdo je vybral? Kdo je prověřoval a jak? Znepokojivá je v této souvislosti informace z minulého
týdne, že Řecko dlouhodobě odmítá pouštět zástupce České republiky do hotspotů,
registračních středisek pro uprchlíky. Češi tak nemají šanci nejenže vybírat, ale ani
monitorovat, koho nám v rámci kvót přidělují! Za takového stavu je přijímání imigrantů
v rámci kvót přímým ohrožením naší bezpečnosti.

Francie: už čtyři měsíce výjimečného stavu
Věděli jste, že ve Francii platí kvůli islámskému
extremismu výjimečný stav? Byl vyhlášen po
pařížských teroristických útocích v listopadu, kdy
džihádisté ve jménu Alláha povraždili 130 lidí, a
v únoru ho Senát prodloužil o další tři měsíce.
"Bezprostřední ohrožení, které ospravedlňuje
výjimečný stav, nezmizelo. Trvá hrozba terorismu
a riziko atentátů". V ulicích hlídkují vedle policistů i
vojáci.
Na základě výjimečného stavu může být provedena
domovní prohlídka bez soudního příkazu, nařízeno
domácí vězení, zakázána radikální organizace, zrušeno veřejné shromáždění. Byly uzavřeny tři
mešity za vyvolávání nenávisti. Podle dostupných statistik musí trávit veškerý čas doma na
290 podezřelých lidí. Za to už si Paříž vysloužila kritiku OSN, Rady Evropy i lidskoprávních
aktivistů, kteří upozorňují, že jsou tak diskriminováni muslimové. Ti tvoří 10% francouzské
populace, v Marseille dokonce 40%.

NEPROJDOU – NO PASARAN, občané proti totalitě.

Spojené státy oficiálně obvinily
Islámský stát z genocidy
Začátkem tohoto týdne americká Sněmovna
reprezentantů hlasováním 393:0 označila
zločiny IS proti jezídům, křesťanům a šíitům
oficiálně jako genocidu. Ohlásil to americký
ministr zahraničí John Kerry. „Vyhlazovali celé
komunity, v nichž lidé žili po nespočet
generací. Popravovali křesťany čistě pro jejich
víru a zotročovali i křesťanské ženy a děti. Je
jasné, že by (islamisté) tyto lidi bez naší
intervence zavraždili.“ Spojené státy pojem
genocida užívají jen ve výjimečně vážných
případech.

Belgie: dopaden vrah z Paříže
V pátek byl dopaden terorista Salah
Abdeslam. Má na svědomí masakr v Paříži ze
13. listopadu, při nichž zemřelo 130 lidí. Při
zásahu jeho sousedé házeli po policistech
plastové láhve s vodou a rozbíjeli okna na
novinářských autech. Následně v reportáži
vystoupila radní této bruselské čtvrti s tím, že
budou potřebovat více peněz  na osvětu. To
vše se stalo v bruselské „teroristické“ čtvrti
Molenbeeku. Ta vznikla za přispění saúdských
peněz a salafistických kazatelů jen kousek od
sídla EU.

Jeden svět ve školách: je to OK?
Promítání filmů s lidskoprávní tématikou
Jeden svět pořádá pro střední školy v rámci
výuky Člověk v tísni. Pražské středoškoláky
překvapila po filmu o migraci propagační
přednáška o islámu od fundamentalistky a
obhájkyně práva šaría Romany Červenkové.
Nám to nepřipadá OK, ale dost přes čáru.
Informujte se vždy předem, jaký je program
školní akce, na kterou jde vaše dítě.

Islámské teenagerky plánovaly
atentát v Paříži
Čtyři muslimské teenagerky plánovaly útok na
pařížskou
koncertní
síň,
inspirovaný
listopadovým útokem na divadlo Bataclan,
kde zemřelo 90 lidí. Zbraně si chtěly opatřit v
nechvalně známé belgické čtvrti Moleenbeek.
Nelze se nechat ukolébat relativním klidem.
Podle šéfa MI5 zabraňovaly tajné služby od
bombových útoků 7. 7. 2005 jednomu až
dvěma velkým teroristickým útokům ročně,
ale loni bylo v Británii zastaveno už šest
plánovaných útoků. Nekontrolovaný příliv
uprchlíků, stejně jako rychle pokračující
islamizace a radikalizace, události urychlují.
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Narušení makedonské hranice: aktivisté si stěžují na policisty
Překročit uzavřenou hranici z Řecka
do Makedonie se rozhodlo několik
tisíc migrantů. Do rozvodněné říčky
je nalákaly letáky v arabštině
strašící deportací, slibující brod a
odvoz do Německa hned na druhé
straně. Letáky podle řeckých úřadů
i svědectví fotografa J. Šibíka šířili
humanitární aktivisté.

Finsko: azylanti se vrací domů
Skoro polovina (40%) žadatelů o azyl ve
Finsku sama stáhla žádost a vrací se zklamaně
domů. Ze zbylých žadatelů dostalo zatím 23%
dočasné povolení azylu, 15% bylo zamítnuto.
Letos Finsko očekává asi 15 000 imigrantů.

Ti také v ilegálním překračování
hranic migrantům za asistence
médií pomáhali. Podle Jana Zemana z organizace „Pomáháme lidem na útěku“ se snažili lidi
přepravit přes rozvodněnou řeku do jiného státu.

Imigranti jsou zklamáni, protože azylový
proces není rychlý a nemohou hned
přistěhovat svoje rodiny. Dalším z důvodů je
studené podnebí a jiná mentalita místních
lidí. Nejvíce žádostí stahují Iráčané.

Rozumět se tomu dá tak, že zatímco se vlády států na „balkánské cestě“ snaží ilegální migraci
nějakým způsobem dostat pod kontrolu a identifikovat lidi, kteří k nám přicházejí, tito
aktivisté pomáhají za vydatné mediální manipulace porušovat zákony a současný nebezpečný
stav udržovat i za cenu ohrožení lidí, za jejichž "práva" údajně bojují.

Calais: „Proti běžencům
demonstrovat nebudete!“

Na makedonském území byli všichni zadrženi armádou a policií. Aktivisty a fotoreportéry po
vybrání pokut za nedovolené překročení hranice (260 EUR na místě, 530 EUR na složenku)
vypověděla Makedonie na 6 měsíců ze země.

Džihádista mezi migranty plánoval útok v Římě
„Zločinci, teroristé a vracející se cizí žoldnéři jsou zřetelnou součástí každodenní uprchlické
vlny do Evropy,” prohlásil vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Philip Breedlove. Italský
protiteroristický útvar zatkl 9.3. dvaadvacetiletého somálského imáma, který připravoval
teroristický útok v Římě. Imám žil jako uprchlík v azylovém centru „Šťastná rodina“. Živily ho
peníze italských daňových poplatníků, lidí, které se chystal povraždit pro slávu islámu. Loni v
listopadu v kázání oslavoval teroristické útoky v Paříži, bojovníci z IS jsou podle něj mučedníci
za svatou věc. Spolubydlícím se chlubil tím, že doma v Somálsku byl členem islamistické milice
Šabáb.
„Tento měsíc Prorok připravuje svaté vojáky na boj proti nepřátelům
Alláha. Pojďme využít těchto dní a konejme jako první. Alláh nám
nařídil zabíjet nepřátele a vést džihád v jeho jménu, šířit naše
náboženství a právo šaría. Musíme potrestat hříšníky za každou cenu.“
Evropští lídři i „odborníci“ popírali, že by džihádisté využívali uprchlickou krizi k tomu, aby se
dostali do Evropy. Bezpečnostní složky ale odhalují infiltrované džihádisty mezi azylanty napříč
Evropou v desítkách případů od Itálie až po Skandinávii. Přehled vám přineseme v příštích
číslech. Jedním z nepříliš známých případů jsou pomocníci vrahů z Paříže, zatčení v
uprchlickém táboře v Salcburku. Byli oficiálně uznáni rakouskými úřady jako žadatelé o azyl i
přesto, že předložili falešné doklady. U nás prosazuje přijímání imigrantů s padělanými pasy
ombudsmanka Šabatová.

Čtvrtina francouzských středoškoláků se hlásí k islámu
Francie: průzkum mezi 9000
žáky středních škol ukázal, že
25,5% z nich jsou muslimové
(až 50% v SeineSaintDenis
na
severním
předměstí
Paříže, nebo v aglomeraci
Lille v severní Francii).






47% muslimů a 23% katolíků tvrdí, že homosexuálové nejsou "lidé jako ostatní."
41% muslimů a 29% katolíků věří, že "žena má primárně počít a vychovávat děti."
To, že je pro ně náboženství "důležité nebo velmi důležité", tvrdilo 40% věřících
nemuslimů, ale 83% mladých muslimů.

NEPROJDOU – NO PASARAN, občané proti totalitě.

130 demonstrantů, organizovaných hnutím
Generace identity, zablokovalo příjezdové
cesty do města Calais. Protestovali proti
situaci, kdy do města a místního „tábora
Džungle“ proudí stovky migrantů ve snaze
ilegálně se dostat do Británie. Dopouštějí se
ve městě krádeží, násilností, napadají
projíždějící řidiče. Francouzská policie, která
se proti migrantům bojí zasahovat a není
schopná zajistit obyvatelům Calais jedno z
elementárních práv – právo na bezpečí –
rozehnala protest za pomoci slzného plynu a
obušků a zadržela 14 francouzských občanů.

Integrace? muslimské dívky bez
základního vzdělání
Vdát se a rodit děti: Jen 33% dívek z
egyptských rodin smí dokončit povinnou
devítiletou docházku a jen o něco málo lepší
to bývá u rodin pákistánských či marockých.
45,5% dívek z egyptských rodin opouští školu
už po prvních pěti ročnících. U senegalských
rodin je to dokonce 47%. V případě chlapců
je situace ale naprosto odlišná.

Geert Wilders před soudem
Známý nizozemský politik jde k soudu za
výrok, že chce v zemi méně Maročanů. Za
vystupování proti islámu byl souzen už v roce
2011, kdy žádal, aby delikventi byli zbaveni
občanství a deportováni do země původu a za
to, že srovnal Korán s Mein Kampfem. Byl
osvobozen, protože kritika náboženství není
trestným činem. Wilders žije už od roku 2004
pod 24hodinovou ochranou, přesněji od
doby, kdy byl zavražděn režisér Theo van
Gogh kvůl filmu kritizujeícímu islám. Jeho
Strana svobody (PVV) by podle posledních
průzkumů veřejného mínění s přehledem
zvítězila v parlamentních volbách.
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